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ভাষণ  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

শশখ হাভসনা  
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ভবসভমল্লাভহর রাহমাভনর রাভহম  

সম্মাভনত শময়র এবাং  

সুভধমন্ডলী,  

আসসালামু আলাইকুম and Good Afternoon to You All.  

শ াভিওদত বাাংলাদেশ দূতাবাস িমদপশের ভভভিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠাদন উপভস্থত সবাইদি আমার আন্তভরি শুদভচ্ছা। 

বন্ধুপ্রভতম শেশ জাপাদন এখন শেদি আমাদের এিটি ভনজস্ব ভবন হদব- এ া ভনিঃসদেদহ আমাদের জন্য এিটি আনদের ভবষয়।  

জাপাদন বাাংলাদেশ দূতাবাদসর এিটি ভনজস্ব ভবদনর প্রদয়াজনীয়তা অদনি আদেই আমরা উপলভি িদরভিলাম। 

জনেদণর ভনরঙ্কুশ সমে থন ভনদয় আমরা সরিার পভরচালনার োভয়ত্ব গ্রহণ িদরভি। জনেদণর প্রতযাশা পূরণই আমাদের এিমাত্র 

লক্ষ্য। ভশক্ষ্া, সাংস্কৃভত, ভবভনদয়াে ও বাভণদজয জাপাদন বসবাসিারী বাঙ্গাভল সম্প্রোয় গুরুত্বপূণ থ অবোন শরদখ চদলদিন। সমগ্র 

জাভতর ন্যায় এখাদন বসবাসিারী বাঙ্গাভল সম্প্রোদয়রও েীর্ থভেদনর স্বপ্ন ভিল শ াভিওদত বাাংলাদেশ দূতাবাদসর এিটি ভনজস্ব ভবন 

হদব। আভম আশা িভর, নতুন দূতাবাস ভবন ভনভম থত হদল জাপাদনর সদঙ্গ আমাদের পারস্পভরি সহদ াভেতার শক্ষ্দত্র নতুন মাত্রা 

শ াে হদব।  

সুভধবৃে,  

এভশয়া অঞ্চদল, ভবদশষ িদর পূব থ এভশয়ার উপর ভবদশষ গুরুত্ব ভেদয় আমরা আমাদের পররাষ্ট্র নীভত বাস্তবায়ন িদর  াভচ্ছ। 

আমরা ভনধ থাভরত সমদয়র মদে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অজথন িরদত চাই। ২০২১ সাদলর মদে বাাংলাদেশদি আমরা মেম-

আদয়র শেশ ভহদসদব প্রভতভষ্ঠত িরদত বদ্ধপভরির। এসব লক্ষ্য অজথদন ভবশ্বব্যাপী আমাদের কূ নীভতি তৎপরতা শজারোর িরা 

প্রদয়াজন।  

এজন্য আমাদের সরিার ভবদশ্বর ভবভভন্ন প্রাদন্ত ১৬টি নতুন ভমশন স্থাপন িরার ভসদ্ধান্ত ভনদয়দি। শ াভিওসহ ভবভভন্ন স্থাদন 

আমরা এ মুহূদতথ চারটি নতুন ভনজস্ব ভমশন ভবন ভনম থাণ িরভি। আমাদের ভমশনগুদলাদত ভভসা সহায়তার পাশাপাভশ ভবভনদয়াে ও 

বাভণজয শসবার চাভহো বাড়দি। বভধ থত শসবার চাভহো শম াদত আমরা ভমশনগুদলাদত জনবল বৃভদ্ধরও উদযাে ভনদয়ভি।  

আমাদের মহান মুভিযুদদ্ধর সময় বাাংলাদেশ ও জাপাদনর মদে শ  সম্পিথ ততভর হদয়ভিল এখন তা আরও সুদৃঢ় হদয়দি। 

আভম মদন িভর, শ াভিওদত এ ভবন ভনম থাদণর মে ভেদয় লাদখা শহীদের এবাং জাভতর ভপতার স্বপ্ন বাস্তবায়দন আমরা আরও এি 

ধাপ এভেদয় শেলাম।  

দূতাবাস ভবন ভনম থাদণ জভম প্রোদনর জন্য আভম জাপান সরিার এবাং স্থানীয় ির্তথপক্ষ্দি ধন্যবাে জানাভচ্ছ। সবাইদি 

আবারও ধন্যবাে।  

শখাো হাদেজ  

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাাংলাদেশ ভচরজীবী শহাি  

বাাংলাদেশ-জাপান বন্ধুত্ব েীর্ থজীবী শহাি।  

--- 

 


